
 لیعملکرد فن کو زمیمکان 

مطبوع و در فصل گرما،  شیتوانند در فصل سرما، گرما یهستند که م یساده ا یدستگاه ها ینیزم یها لیکو فن

مورد نظر،  یهوا با دما نیتام یهستند و برا طیورود هوا به مح یبرا ییدستگاه ها مجرا نیکنند. ا جادیا شیسرما

ارد کردن آب سرد و و دیبا تول لریدارند. چ ازینآب سرد است،  دیکه منبع تول لریچ رینظ یگرید یبه دستگاه ها

هوا با  انیشود. سپس جر یها م لیسبب خنک شدن کو ،ینیزم لیشده به فن کو هیتعب یلوله ها قیآن از طر

توان از  یتر م نییپا یها تیشود. در ظرف یوارد م طیمطبوع به مح یشیلوله ها، خنک شده و سرما نیعبور از ا

عملکرد مشابه با موارد گفته شده  یشیگرما ینیزم لیآب سرد استفاده کرد. فن کو انین جریتام یبرا لریچ ینیم

 .عرضه شده است لیبا فن کو شیگرما نهیدر زم یتر شیب اتیرا دارد. در ادامه جزئ

 

 ینیزم یشیگرما لیکو فن

 دیبه کمک تول ینیزم یشیگرما لیباشد. فن کو یم زین یشیبعد گرما یها دارا لیمطبوع به کمک فن کو هیتهو

 یهوا ،ینیزم لیفن کو یبه لوله ها انیجر نیکند و با وارد شدن ا یکار م جیپک ای لریآب گرم توسط بو انیجر

 یتفاوت ،یشکل ظاهر ایساخت و  ینولوژاز نظر تک یشیگرما لیشود. فن کو یم نیتام طیورود به مح یگرم برا

 شیسرما ای شیدستگاه است که سبب گرما ید به لوله هاآن ندارد و تنها ورود آب گرم و سر یشیبا نوع سرما



شود  یحرارت و برودت متصل م دیآب گرم و آب سرد به منبع تول یلوله ها قیدستگاه از طر نیشود. ا یم طیمح

شوند  یو روانه بازار م دیتول یمختلف یدستگاه ها در مدل ها نیکند. اما ا یم جادیا طیمطبوع را در مح هیو تهو

 .دیمکان برگز کی یرا برا ینیزم لیفن کو نیآنها آگاه بود تا بتوان بهتر یاز تفاوت ها دیکه با

 

 ینیزم لیفن کو یمدل ها تفاوت

به آن اشاره  دیمطبوع با هیدستگاه تهو نیا یاست که در بررس یتفاوت نیاول یو چهار لوله ا یدو لوله ا لیکو فن

 طیآب با توجه به شرا نیباشد. ا یبرگشت آب م یلوله برا کیرفت و  یلوله برا کی یدارا یکرد. نوع دو لوله ا

 ای یشیتنها به صورت سرما یدو لوله ا ینیزم لیاز فن کو لیدل نیگرم باشد. به هم ایتواند سرد  یم ییدما

شت آب بازگ یرفت و دو لوله برا یدو لوله برا یدارا یچهار لوله ا یتوان بهره برد. اما فن کوئل ها یم یشیگرما

 نیدستگاه ها تام نیرا توسط ا شیو گرما شیسبب شده تا بتوان به صورت همزمان سرما یژگیو نیباشند. ا یم

به گرما و سرما در همه فصول سال وجود دارد، استفاده  ازیکه ن یدر اماکن یچهار لوله ا یها لیونمود. از فن ک

 .شود یم

 

 یلوله ا 4 ینیزم لیفن کو ساختار

 یدستگاه ها شامل مدل ها نی. امیده یجهت پرتاب باد ادامه م یرا با بررس ینیزم لیفن کو یمدل ها تفاوت

انواع  یباشد. در بررس ینشان دهنده جهت پرتاب باد دستگاه م کیباشد که هر  یدار م بیروبرو زن، باالزن و ش

کاربر  ازیآن اشاره کرد که با توجه به ن یها دلبودن م هیپا یدار و ب هیبه پا دیبا ل،یمدل فن کو نیا یشکل ظاهر

 .مدل ها بهره برد نیاز ا یکیتوان از  یم ط،یو نوع مح



 

با توجه به  دیتوان یدستگاه است. شما م نیا یدر مدل ها گرید یدسته بند و،یتوکار و دکورات ینیزم لیکو فن

توکار  یمدل ها عتای. طبدیتوکار استفاده کن ایو  ویموجود در بنا و ساختار واحد خود، از انواع دکورات یفضا زانیم

خواهد  انیخروج هوا در آن نما چهیکنند و تنها در یم جادیرا ا شیو گرما شیسرما ،یرونیب یبدون اشغال فضا

هم خواهد  یکمتر نهیبه نسبت توکار ساده تر بوده و هز ویدکورات ینیزم لیفن کو راتینصب و تعم یبود. از طرف

 .داشت

مراجعه  تاپ تهویهین زمینه و خرید قسطی فن کویل زمینی می توانید به سایت برای کسب اطالعات بیش تر در ا

 کنید.


